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  إیصال
  

  ............................................ /الطلب المقدم من السید  ............................................../استلمت أنا 
  . ى الخدمة كافة متطلبات الحصول علمستوفیا  جماعیة بشأن طلب بحث شكوى 

  /       /                بتاریخ     ........ وقید الطلب برقم 
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  توقیع الموظف المختص                          
                                  ).............................. (  

  
  
  
  

  یعطى ھذا النموذج مجانا 



  كشف مرفق باستمارة بحث الشكوى الجماعیة
  االجر  نوع التعاقد   المھنة  وانــــــــــــــــــــــالعن  القومىالرقم   مــــــــــــــــــاالس

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



  القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
  

على الخدمات الجماھیریة  فى شأن تیسیر الحصول ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨ رقم وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء

  . بوزارة القوى العاملة والھجرة جماعیة ومنھا خدمة طلب بحث شكوى 

   ٢٠١٤/ ١٢/  ٢٨ خ ــــــــــبتاریمعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقــا للــوارد بھــذا النموذج الصادر تلتزم الجھات اإلداریة ال   

من تحدید )  والھجرة والمحافظاتالقوى العاملة ووزارة ،  الجھاز المركزى للتنظیم واالدارةكثمرة للتعاون بین (

المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن  الزمنیة توقیتاتوال المطلوبة للحصول على الخدمة والمبالغ للمستندات واألوراق

  -:وذلك على النحو التالى   -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة   -رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

  :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
  .حالة الوكالة فى  للوكالءسند الوكالة و) األصل لالطالع (  لمقدمى الطلبالرقم القومى صورة  -

  -) :مثل ( ؤید بحث الشكوى یبالعمل و ینأى مستند یثبت عالقة الشاك -

  ) .إن وجد ( صورة عقد العمل  *

  .) إن وجد ( خطاب الفصــــــل  *

 ) .إن وجد ( الرقم التأمینـــــــى  *

 ) .ان وجد ( مستند صرف االجر  *

 .اآلخرین یرفق كشف بأسماء الشاكین  -

  :ة للحصول على الخدمة المبالغ المقرر: ثانیا 

  ) .بدون رسوم ( تؤدى ھذه الخدمة مجانا         

  -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
الى لجنة تس ویة المنازع ات من تاریخ تقدیم الطلب  واحد وعشرین یوماً یتم البت فى الشكوى خالل  -

  . فى حالة التسویة الودیة

بناء على طلب  للمحكمة العمالیةیحال االمر  واحد وعشرین یوماً خالل اذا لم تتم التسویة الودیة فى  -

  . انتھاء المھلة المحددة للتسویة الودیةیوما من تاریخ  ٤٥وذلك خالل   اى من طرفى النزاع

  .وتلتزم الجھة المختصة ببیان مبررات عدم انجاز الشكوى فى الموعد المحدد   *

ً للقانون رقم (    ) ٢٠٠٣لسنة  ١٢تعدیل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ب ٢٠٠٨لسنة  ١٨٠طبقا
      

فى حالة عدم الحصول على ھذه الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أى مسمى   
  :یمكنك االتصال بإحدى الجھات االتیة 

  :المحافظة  ت 

  ٠٢/ ٢٢٩٠٢٧٢٨: القاھرة ت المركز الرئیسى ب: ھیئة الرقابة اإلداریة 

  :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 

  


